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 فهرست عالئم اختصاري 

C.P.C : تعداد رجها در سانتيمتر 

W.P.C  : تعداد رديفها در سانتيمتر 

SD : تراكم حلقه در سانتيمترمربع 

K : كتور پوشش پارچهفا 

KC : شيب منحنيC.P.C برحسب 
L

مقدار ثابت و مستقل از تغييرات نخ و  (1

 )ماشين

KW :  شيب منحنيW.P.C برحسب 
L
مقدار ثابت و مستقل از تغييرات نخ و  (1

 )ماشين

R
KW
KC

 فاكتور شكل حلقه : =

KS : حني شيب منSD 2 برحسب

1
L

مقدار ثابت و مستقل از تغييرات نخ و  (

 )ماشين

WA :  وزن عملي برحسب گرم در مترمربع 

WT :  وزن تئوري برحسب گرم در مترمربع 

L : طول حلقه 

NP :  ٦٠٠نماد مشخص كنندة كشش ورودي نخ در ماشين اشتول مدل CMS 
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 فهرست مطالب

 صفحه            عنوان  

 ١  چكيده

 ٣   مقدمه پژوهش-١

 ۴   هدف-١-١

 ۵   پيدايش تكنولوژي بافندگي حلقوي پودي-١-٢

 ۵   ساختمان بافت حلقوي -١-٣

 ۶  هاي تحت باف   ماشين-١-٤

 ۶   قسمتهاي مختلف ماشين تحت باف -١-٤-١

 ٨   قسمتهاي مختلف جعبه بادامك -١-٤-٢

 ١١  افهاي تحت ب  كامپيوتر و ماشين-١-٥

 ١٩   شكل حلقه و كنترل طول حلقه -١-٦

 ٢٠   طول حلقه -١-٧

 ٢٣  هاي حلقوي پودي  استراحت و جمع شدگي پارچه-١-٨

 ٢۴   مراحل آزمايشگاهي استراحت پارچه  -١-٩

 ٢۵   فرآيند خشك شويي-١-١٠

 ٢۵  هاي حلقوي پودي  هاي كيفي پارچه  برخي از مشخصه-١-١١



 ٨

 ٢۶   پذيري هوا  نفوذ-١-١١-١

 ٢۶   ضخامت پارچه-١-١١-٢

 ٢٧  هاي حلقوي پودي   فاكتور پوشش يا سختي پارچه-١-١١-٣

 

 صفحه         عنوان 

 ٣٠   تحقيقات انجام شده قبلي-٢

 ٣٠  هاي انجام شده در زمينه بافت حلقوي ساده   بررسي-٢-١

ودي هاي حلقوي پ  تحقيقات انجام شده قبلي در زمينة ثبات ابعادي پارچه-٢-٢

 ٣۵  هاي اكريليك  تهيه شده از نخ

 ٣٩   تحقيقات انجام شده بر روي نخهاي شنيل-٢-٣

 ۴١  گيري  نتيجه-٢-٤

 ۴٢   تجربيات-٣

 ۴٣   نخهاي شنيل مصرفي -٣-١

 ۴٣   ماشين مورد استفاده براي بافت نمونه ها -٣-٢

 ۴٣  ها ها، روش استراحت دادن و فرآيندهاي اعمال شده روي آن  بافت نمونه-٣-٣

 ۴۶   دستگاههاي آزمايشگاهي -٣-٤

 ۴٧   آزمايشهاي تعيين نمره نخ، استحكام و ازدياد طول آنها -٣-٥

 ۴٨  گيري تعداد رجها در سانتيمتر   روش اندازه-٣-٦

 ۴٨  گيري طول حلقه تعداد ريفها در سانتيمتر    روش اندازه-٣-٧

 ۴٨  گيري وزن واحد سطح   روش اندازه-٣-٨

 ۴٩  ها  گيري ميزان جمع شدگي  پارچه   اندازه روش-٣-٩



 ٩

 ۴٩  ها  گيري ضخامت پارچه   روش اندازه-٣-١٠

 ۴٩  پذيري هوا  گيري ميزان نفوذ   روش اندازه-٣-١١

 ۴٩   تحليل آماري نتايج-٣-١٢ 



 ١٠

 صفحه             عنوان 

 ۵١   نحوه انتخاب مدل و بررسي اعتبار آن -٣-١٢-١

 ۵٣  ه دو نمونه مستقل  آزمون مقايس-٣-١٢-٢

 ۵۵   برازش مدلهاي رگرسيوني -٣-١٢-٣

 ۵۶   آزمايشهاي انجام شده و نتايج آنها -١٣-٣

هاي حلقوي شنيل با   نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه-٣-١٣-١

 ۵٧  )استراحت خشك(بافت ساده 

وي شنيل با هاي حلق  نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه-٣-١٣-٢

 ۵٨  )استراحت كامل(بافت ساده 

هاي حلقوي شنيل با   نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه-٣-١٣-٣

 ۵٩  )استراحت خشك (٢×٢بافت ريب 

هاي حلقوي شنيل با   نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه-٣-١٣-٤

 ۶٠  )استراحت كامل (٢×٢بافت ريب 

هاي  زمايشهاي ثبات ابعادي و برخي از خواص فيزيكي پارچه نتايج آ-٣-١٣-٥

 ۶٠  . گيرند حلقوي شنيل هنگامي كه در معرض فرآيندهاي مختلف قرار مي

 ۶٠  گيري  بحث و نتيجه-٤

هاي حلقوي شنيل كه در معرض   بررسي نتايج ثبات ابعادي پارچه-٤-١

 ۶١  . اند فرآيندهاي مختلف قرار گرفته

 ۶١  ها اي مختلف روي ضخامت پارچه اثر فرآينده-٤-٢

 ۶١   اثر فرآيندهاي مختلف روي ميزان نفوذ پذيري هوا -٤-٣



 ١١

 

 

 صفحه           عنوان 

 ۶۴  هاي شنيل اكريليك  هاي حلقوي توليدي از نخ  استراحت كامل پارچه-٤-٤

 معادالت رگرسيون بدست آمده در دو خالت استراحت خشك و كامل براي -٤-٥

  ۶۶  ٢×٢ده و ريب بافتهاي سا

هاي حلقوي شنيل با دو بافت  هاي هندسي بدست آمده براي پارچه  ثابت-٤-٦

 ۶٧   در دو حالت استراحت خشك و كامل٢×٢ساده و ريب 

 ۷۳   نتيجه گيری نهايی-۷-۴

 ٧۴   پيشنهادات -٥

  ٧۵  مراجع 
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 فهرست شكلها

 صفحه             عنوان 

 ٧  هاي مختلف آن  ماشين تحت باف دو رو سيلندر و قسمت: ١-١شكل 

 ٨   ها و محل قرار گرفتن آنها در ماشين تحت باف برس: ١-٢شكل 

هاي مختلف صفحه بادامك وارتباط بين پايه سوزنها و موقعيت  قسمت: ١-٣شكل 

 ٩   بادامكها

 ١١  بادامك دوبله سيستم) صفحه(قالب : ١-٤شكل 

 ١۴   كمپاني اشتولCMSهاي مدل  ال فرمان بافت در ماشيننحوه اعم: ١-٥شكل 

 ١۶  هاي بافندگي  ارتباط بين كامپيوتر مركزي و ماشين: ١-٦شكل 

 ١٧  افزار سيريكس تجهيزات مورد نياز براي نصل نرم: ١-٧شكل 

 ٢٢   اي  تغذيه مثبت نواري يا تسمه: ١-٨شكل 

بافت (هاي شنيل  نت در پارچهرابطه بين طول حلقه وتعداد رجها درسا: ٤-١شكل 

 ۶٨  )ـ استراحت خشك ساده

هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رديفها درسانت در پارچه: ٤-٢شكل 

 ۶٨  )ـ استراحت خشك بافت ساده(

بافت (هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه و فاكتور شكل حلقه در پارچه: ٤-٣شكل 

 ۶٨  )ـ استراحت خشك ساده



 ١٣

بافت (هاي شنيل  ها درپارچه  بين طول حلقه وتراكم حلقهرابطه: ٤-٤شكل 

 ۶٨ )ـ استراحت خشك ساده

هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچه: ٤-٥شكل 
 ۶٩ )ـ استراحت كامل بافت ساده(

 صفحه  عنوان 

هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رديفها درسانت در پارچه: ٤-٦شكل 
 ۶٩ )ـ استراحت كامل سادهبافت (

بافت (هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه و فاكتور شكل حلقه در پارچه: ٤-٧شكل 
 ۶٩  )ـ استراحت كامل ساده

بافت (هاي شنيل  ها در پارچه رابطه بين طول حلقه وتراكم حلقه: ٤-٨شكل 
 ۶٩  )ـ استراحت كامل ساده

ريب (هاي شنيل  ت در پارچهرابطه بين طول حلقه وتعداد رجها درسان: ٤-٩شكل 

 ٧١  ) استراحت خشك- ٢×٢
هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچه: ٤-١٠شكل 

 ٧١  ) استراحت خشك- ٢×٢ريب (

 استراحت - ٢×٢ريب (رابطه بين طول حلقه وفاكتور شكل حلقه : ٤-١١شكل 
 ٧١  )خشك
هاي  قه در واحد سطح در پارچه حل رابطه بين طول حلقه و تراكم: ٤-١٢شكل 

 ٧١  ) استراحت خشك- ٢×٢ريب       (شنيل 
هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رجها در سانت درپارچه: ٤-١٣شكل 

 ٧٢  ) استراحت كامل- ٢×٢ريب (
هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه وتعداد رديفها درسانت درپارچه: ٤-١٤شكل 

 ٧٢ ) استراحت كامل- ٢×٢ريب(



 ١٤

هاي شنيل  رابطه بين طول حلقه و فاكتور شكل حلقه درپارچه: ٤-١٥شكل 

 ٧٢  ) استراحت كامل- ٢×٢ريب(
هاي  ها درواحد سطح درپارچه رابطه بين طول حلقه و تراكم حلقه: ٤-١٦شكل 

 ٧٢  ) استراحت كامل- ٢×٢ريب(شنيل 
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 فهرست جدولها

 صفحه عنوان 

 ۴٣  مشخصات نخهاي شنيل مصرفي): ٣-١(جدول 

 ۴۶  مشخصات دستگاههاي آزمايشگاهي مورد استفاده ): ٣-٢(جدول 

هاي حلقوي شنيل با بافت  ويژگيهاي هندسي و فيزيكي پارچه): ٣-٣(جدول 

 ۵۶  ساده پس از استراحت خشك 

هاي حلقوي شنيل با بافت  ويژگيهاي هندسي و فيزيكي پارچه): ٣-٤(جدول 

 ۵٧  ساده پس از استراحت كامل

هاي حلقوي شنيل با بافت  ويژگيهاي هندسي و فيزيكي پارچه): ٣-٥(جدول 

 ۵٨   پس از استراحت كامل ٢×٢ريب 

 هاي حلقوي شنيل با بافت  ويژگيهاي هندسي و فيزيكي پارچه): ٣-٦(جدول 

 ۵٩ ساده پس از استراحت خشك ٢×٢

ه هاي حلقوي شنيل با بافت ساد گيري ويژگيهاي پارچه  نتايج اندازه): ٤-١(جدول 

 ۶٣  اند   طول حلقه مختلف كه در معرض عمليات مختل قرار گرفته٣تهيه شده در 

 طول ٣هاي حلقوي با بافت ساده تهيه شده در  ثبات ابعادي پارچه): ٤-٢(جدول 

 ۶۵   درجه سانتيگراد٤٠ مرحله شستشو در دماي ٥حلقه مختلف بعد از 

ل براي بافت ساده  براي دو روش استراحت خشك و كامKمقادير): ٤-٣(جدول 

 ۶٧ ٢×٢و ريب 
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 :چكيده

تحقيقات صورت گرفته بر روي خصوصيات ابعادي پارچه، نشان داده است كه طول 

باشد و البته تأثير روش رنگرزي و تكميل را  حلقه مهمترين عامل در كنترل ابعاد پارچه مي

ي دارد و در اين با وجود اينكه بافندگي حلقوي قدمت زياد. نيز نبايد از نظر دور داشت

اند، اما هنوز هم تمام  ها را به روشهاي مختلف در معرض رطوبت قرار داده مدت نخ

بخشهاي مرتبط با نساجي از كارخانجات تا مصرف كنندگان همه درگير مسئله آبرفتگي 

هاي حلقوي پودي، مطالعة اثر  موضوع اساسي در بررسي ثبات ابعادي پارچه. هستند

تعداد حلقه ها در واحد (روس پارامترهاي مؤثر در خصوصيات پارچه تغييرطول حلقه بر 

باشد كه نهايتاً اين پارامترها تعيين كنندة  مي) ح، تعداد رجها و رديفها در واحد طول سط

 . ابعاد و وزن پارچه خواهند بود

كند كه عليرغم مصرف  بررسي مقاالت موجود و جستجوهاي اينترنتي مشخص مي

هاي حلقوي شنيل تحقيقات مختصري در مورد رفتار فيزيكي و ابعادي اين  روزافزون پارچه

هاي مختلف و شرايط شستشوي متفاوت قرار  ها در شرايطي كه تحت استراحت قبيل پارچه

ما در اين تحقيق اثر استراحت خشك و استراحت . [32-30]گيرند، ارائه شده است  مي

اكريليك مورد مصرف در پوشاك هاي حلقوي شنيل صد درصد  كامل را روي پارچه

زمستاني بررسي كرديم و معادالت رگرسيون را بين طول حلقه و پارامترهاي هندسي و 

.  را بدست آورديم(R, KS , KW , KC)هاي هندسي  ابعادي پارچه و همچنين ثابت

روش اول يكبار پرس كردن و . هاي شنيل به دو روش به استراحت كامل رسيدند پارچه

 ٤٠زمان و روش دوم پنج مرحلة شستشو توسط ماشين لباسشويي در دماي   همبخار دادن

همچنين اثر فرآيندهاي ). برنامه پشم ماشين روي سيكل كوتاه(گراد  درجه سانتي

گراد بر روي خواص   درجه سانتي٤٠شويي، بخار دادن و شستشو با ماشين در دماي  خشك

هاي  رسي شد و مشخص شد كه نمونهفيزيكي نظير ضخامت و ميزان نفوذپذيري هوا بر



 ١٧

از . ترتيب بيشترين و كمترين ضخامت را دارند شويي شده و بخار داده شده به خشك

هاي خشك شويي  طرفي كمترين و بيشترين ميزان نفوذپذيري هوا به ترتيب براي پارچه

ر هاي بخا همچنين نتايج آزمايشها نشان داد كه نمونه. شده و بخار داده شده بدست آمد

و باالخره در . داده شده بيشترين ثبات ابعادي را نسبت به گروههاي ديگر شستشو دارند

هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي  اين تحقيق متوجه شديم كه برخالف پارچه

 . هاي حلقوي شنيل ندارد معمولي، استراحت خشك هيچ اثري روي تغيير ابعادي پارچه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


